
استانرديف
نام شركت كننده در 

رويداد
تلفن تماسنام مشاور

رشته صنعت حوزه 

فعاليت
عنوان نياز فناورانه

سلولزی9301002280خانم زهرا معینیخانم اسماعیل زادهاصفهان1
استفاده از کامپاند و مستربچ افزودنی در الیاف پروپیلن برای ایجاد خاصیت آبگریزی در کیسه 

های نگه دارنده غالت تولیدی

سلولزی9301002280خانم زهرا معینیخانم اسماعیل زادهاصفهان2
استفاده از کامپاند و مستربچ افزودنی در الیاف پروپیلن برای ایجاد خاصیت آبگریزی در کیسه 

های نگه دارنده غالت تولیدی

تجهیزات پزشکی9301002280خانم زهرا معینیخانم اسماعیل زادهاصفهان3
استفاده از دستگاه پالسما جهت ایجاد خاصیت آنتی باکتریال بر روی باند و گاز تولیدی و استفاده 

از فناوری های نوین جهت افزایش میزان جذب رطوبت باند و گاز طبی

افزایش مقاومت تسمه نقاله الستیکی به شعلهشیمیایی9179115207محسن نهاوندیآقای جلیلیالبرز4

کاهش چسبندگی الستیک به سطح هات پلیتشیمیایی9179115207محسن نهاوندیآقای جلیلیالبرز5

افزایش چسبندگی پارچه به الستیک در تسمه نقالهشیمیایی9179115207محسن نهاوندیآقای جلیلیالبرز6

افزایش عمر سره جوش مقاومتی از جنس مسفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز7

افزایش عمر و کیفیت سطح قالبهای استمپینگ ورق فوالدیفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز8

افزایش کارایی گریس نسوزفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز9

افزایش کیفیت گوی های مورد استفاده در ریل های زیر صندلیفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز10
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رنگ ضد خوردگیفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز11

الک مقاوم به خوردگی برای پوسته واترپمپ از جنس آلومینیومفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز12

حل مشکل نوسان برق در فرایند جوش نقطه ایفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز13

پوشش تبدیلی مقاوم به خوردگی و با چسبندگی رنگ باالتر بر روی ورق فوالدیفلزی9179115207محسن نهاوندیآقای میرزاییالبرز14

آبگریز نمودن روشویی چوبیسلولزی9179115207محسن نهاوندیآقای خلیلیالبرز15

 مصنوعات چوبیUVافزایش مقاومت به سلولزی9179115207محسن نهاوندیآقای خلیلیالبرز16

ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در الک مورد استفاده در ساخت روشویی چوبیسلولزی9179115207محسن نهاوندیآقای خلیلیالبرز17

افزایش مقاومت به خراش مصنوعات چوبیسلولزی9179115207محسن نهاوندیآقای خلیلیالبرز18

اضافه نمودن دستگاه ازون ساز به مخزن خمیرسلولزی9122935281مهدی کریمی رادکریمی راد،فتاحیان نژادایالم19

شیمیایی9122935281مهدی کریمی رادکریمی راد،باختریایالم20
 میلیمتری کارخانه از طریق 58فنی راه اندازی خط تولید تمام اتوماتیک دارای دبی خروجی 

plcبرنامه نویسی مجدد 
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 به درون کوره650 تا 540دانش فنی انتقال حرارت شعله تا دمای شیمیایی9122935281مهدی کریمی رادمهدی کریمی رادایالم21

طراحی دستگاه تزریق سنسورتا در هر لحظه تزریق میزان قطر لوله تولیدی را نشان دهدغیرفلزی9122935281مهدی کریمی رادمهدی کریمی راد، شکریایالم22

تکنولوژی بریکس سنجی یا تشخیص مقدار عصاره در نوشابه های رژیمیغذایی9122935281مهدی کریمی رادمهدی کریمی راد، توکلیایالم23

24
آذر بایجان 

غربی
آرایشی و بهداشتی9370298143جعفر حسینیندا درگاهی

خرید تکنولوژی بسته بندی انواع محصوالت تکنفره در بسته بندی های ساشه که الیه باالیی ساشه 

از فیلم بوده و قسمت تحتانی آن از جنس لمینت بوده و قابلیت شکست از وسط بخش لمینتی را 

دارا باشد

25
آذر بایجان 

غربی
 درجه سانتی گراد20000تولید اورینگ های انعطاف پذیر و نسوز با مقاومت دمایی باالتر از فلزی9370298143جعفر حسینیعلیرضا جعفری

26
آذر بایجان 

غربی
آرایشی و بهداشتی9370298143جعفر حسینیامیر اختری کهنه شهری

بسته بندی برگ مو با استفاده از سیستم وکیومی با فناوری بسته بندی فعال و بدون مواد افزودنی 

با زمان ماندگاری باال

27
آذر بایجان 

غربی
دارویی9370298143جعفر حسینینیاحامد اعتمادی

تولید انواع محلول ها و قرص های ضد فشار خون بر پایه فرآورده های زنبور عسل و گیاهان 

دارویی

28
آذر بایجان 

غربی
غذایی9370298143جعفر حسینیمقصود قوچخانی

سیستم عسل ریز مورد نظر به صورت مخزنی از عسل در ظرفیت متغیر می تواند باشد که به صورت 

پایه دار در محیط مورد نظر قرار گرفته و با تنظیم میزان خروجی، با فشار و پایین بردن اهرم 

دستی، میزان عسل مورد نیاز از آن خارج شده و با رها کردن اهرم بالفاصله خروج عسل قطع و 

.چیکه ننماید

PC-baseدانش فنی سیستمهای کنترلی فلزی9144000563حسین اصیلحمیدرضا محمدزادهآذربایجان شرقی29

دانش فنی تولید اسپیندلفلزی9144000563حسین اصیلحمیدرضا محمدزادهآذربایجان شرقی30
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ایجاد کپک در خرمای شکالتی با مغز گردوغذایی9368666110شرکت تجارت پایدار ایرانیاننادر خدادادیبوشهر31

فلزی9179115207امید علیزادهآقای آقاخانیتهران32
افزایش اصطکاک سطح و چسبندگی به زیرالیه رنگ های مورد استفاده برروی سطح دریچه های 

فاضالب

پوشش آنتی باکتریال برروی سطح رویه های چرمی تجهیزات ورزشیفلزی9179115207امید علیزادهمهندس میرزاخانیتهران33

بهبود کیفیت رنگ پوشانفلزی9179115207امید علیزادهآقای آقاخانیتهران34

بهبود خواص پلیمرهای مورد استفاده سر دمبل ها برای جلوگیری پارگی هنگام پختفلزی9179115207امید علیزادهآقای آقاخانیتهران35

رنگ ضد خوردگی با استحکام باال برای تجهیزات باشگاه بدنسازیفلزی9179115207امید علیزادهمهندس میرزاخانیتهران36

رنگ ضد خوردگی با استحکام باال برای اتصاالت آب آشامیدنیفلزی9179115207امید علیزادهآقای آقاخانیتهران37

پوشش آبگریز برروی سطح رویه های چرمی تجهیزات ورزشیفلزی9179115207امید علیزادهمهندس میرزاخانیتهران38

39
چهارمحال 

و بختیاری
خط تولید نان بدون گلوتن به همراه فرموالسیون تولید محصوالتغذایی9120204225آرمان حیدریحسین سپهری

40
خراسان 

جنوبی
کاهش ضایعات زرشک شمال ترکیدگی در انجماد و آفت در خشک کردن و صرف زمان طوالنیغذایی9152692505ایمان سیدآبدیمحمد حسن بزرگمهر
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41
خراسان 

جنوبی
خرابی برد دستک رجیستر دستگاه چاپ فلکسوشیمیایی9152692505ایمان سیدآبدیمحمد ورقایی

42
خراسان 

جنوبی
برطرف شدن ایراد سخت افزاری کامپیوتر دستگاه برش عششیمیایی9152692505ایمان سیدآبدیمحمد ورقایی

43
خراسان 

جنوبی
دستیابی به دانش فنی تولید مواد افزودنیشیمیایی9152692505ایمان سیدآبدیمرتضی یوسفی

44
خراسان 

رضوی
دانش فنی تولید پنل های خورشیدی مورد نیاز استبرق و الکترونیک9151106893حمیدرضا رحیمیمینا رجایی-تکتم وفانیا

45
خراسان 

رضوی
سلولزی9151106893حمیدرضا رحیمیجواد پورمنطقی

بازیافت کروم و حذف کروم خروجی بهمراه پسآب صنعتی  و مصرف مجدد این کروم در جریان 

تولید با حفظ کیفیت وت بلو

46
خراسان 

شمالی
مصرف باالی آب و ایجاد پساب غیر قابل ارسال به تصفیه خانه فاضالبکانی غیرفلزی9151578553محمد سلطانیمحمد سلطانی

47
خراسان 

شمالی
های حرارتی با هدف کاهش مصرف انرژی و اکسیداسیون در پی عملیات حرارتیارتقای کورهفلزی9151578553محمد سلطانیمحمد سلطانی

فقدان دانش فني براي توليد دستگاه لوله مغزي سيارفلزی9161183200غالمعلی قاسمیغالمعلی قاسمیخوزستان48

L غذایی9161183200غالمعلی قاسمیغالمعلی قاسمیخوزستان49 a c k  o f  te c h n ic a l know le d g e  to  p ro du c e  liq u id  s o rb ito l

فلزی9161183200غالمعلی قاسمیغالمعلی قاسمیخوزستان50

L a c k  o f  te c h no lo g y  (in c lu d in g  e q u ipm e n t s h o rta g e , 

te c h n ic a l know le d g e  a nd  s kills ) fo r th e  p ro du c tio n  o f  

e le c tric a l e n c lo s u re  in  a c c o rd a n c e  w ith  in te rn a tio n a l 

s ta nd a rd
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Tماشین آالت و تجهیزات9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان51 e c hno lo g y  K now le d g e  o f  M a kin g  F ib e r M e ta l 

Pماشین آالت و تجهیزات9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان52 re m ix  C e n trifu g e  F a n

Eماشین آالت و تجهیزات9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان53 le c tro n ic  b o a rd  fo r c om bu s tio n  c o n tro l s y s te m

شیمیایی9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان54
E ng in e e rin g  a nd  re v e rs e  e n g in e e rin g  o f  th e  ukto p 9000 

re a c to r

غذایی9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان55
T he  p ro c e s s  o f  s u g a r p ro du c tio n  from  s u g a r a nd  th e  

e ffe c t o f  in c re a s in g  a s h  o n  c ro p s

Pغذایی9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان56 in c h  T e c hno lo g y

Nغذایی9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان57 IR  T e c hno lo g y

Fغذایی9127455132محمدعلی معجونیمحمدعلی معجونیزنجان58 u ll lin e  o f  p a p e r from  ro ll to  s h e e t w ith  la s e r te c h no lo g y

آقای سیروس علیخانیسمنان59
شرکت هسته دانش بنیان 

فناوران قومس
جهت استفاده در فرایند تولید الکترود جوشکاری  (دی اکسید تیتانیوم)تکنولوژی تولید روتایلفلزی9355484586

آقای  طباطبایی زادهسمنان60
شرکت هسته دانش بنیان 

فناوران قومس
طراحی سیستم هیدرولیک لودرتکنولوژی فلزی9355484586
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آقای سید حمید عالیشاهسمنان61
شرکت هسته دانش بنیان 

فناوران قومس
ممانعت چسبیدن خزه برای محافظت و یا جابجایی سازه هاشیمیایی9355484586

62
سیستان و 

بلوچستان

شرکت مشاور ایده پرداز  

ثروت آفرین پارسیان
شیمیایی9159031092هادی عظیمی

نیاز به افزایش چگالی و کیفیت محصول بدون افزایش ورودی مواد اولیه جهت افزایش قدرت 

رقابت در بازار

63
سیستان و 

بلوچستان

 شرکت مشاور ایده 

پرداز ثروت آفرین 

پارسیان

شرکت مشاور ایده پرداز  

ثروت آفرین پارسیان
کاهش خطای بافت فرش دستبافسلولزی9159031092

فلزی9120232655محسن نهاوندیآقای ضیاییفارس64
طراحی مهندسی بخش های مختلف پمپ و به خصوص ریخته گری بدنه و طراحی با فشار مطلوب و 

متوازن

های خورنده به پوشش محافظعدم نفوذ فشار باالی سیستم گازفلزی9120232655محسن نهاوندیامین زارعفارس65

تولید پد با جذب باالی جوهرشیمیایی9120232655محسن نهاوندیآفتابیفارس66

تولید دستگاه جهت عدم صدمه به گیاه آلوئه ورا در هنگام تولید برقفلزی9120232655محسن نهاوندیبابک کاوهفارس67

تکنولوژی جهت بهبود و مقاومت سطح سنگغیرفلزی9120232655محسن نهاوندیکشاورزفارس68

 فناوری تصفیه و نمک زدایی تصفیه خانهخدماتی9120232655محسن نهاوندی سعید شیرنورد شیرازیفارس69

عدم آلودگی تجهیزات آزمایشگاهی به گرد و غبار و آبفلزی9120232655محسن نهاوندی ظهیریفارس70
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های مسی¬ایجاد خوردگی لولهفلزی9120232655محسن نهاوندیآقای نگهبانفارس71

مواد آبگریز و ضد حریق درب های چوبیسلولزی9120232655محسن نهاوندیآقای صدرفارس72

رفع خش دار شدن و لکه دار شدن سینکهای ظرفشوییفلزی9120232655محسن نهاوندیآقای حسین آبادیفارس73

رفع سریعتراثر انگشت توسط انگشت پس از چاپشیمیایی9120232655محسن نهاوندیآفتابیفارس74

تکنولوژی جدید و یا مواد جدید جهت افزایش طول عمر رنگ مخازن پلیمریشیمیایی9120232655محسن نهاوندیآقای ابراهیم یونسیفارس75

  برجسته در دستگاه روتوگراورuvلیبل سلولزی9126824656خانم غفوریخانم غفوریقزوین76

غذایی9126824656خانم غفوریآقای مشیریقزوین77

تامین تکنولوژی جدید مرتبط ,تامین برخی مواد اولیه مرغوب و با کیفیت برای محصوالت تولیدی

تکنولوژی جمع آوری ,تامین برخی تجهیزات و قطعات برای خطوط تولیدی,با محصوالت تولیدی

تغلیظ پساب الکل ویناس با روش های اقتصادی ,حاصل از تخمیر الکل و خالص سازیco2گازهای   

و کاربردی

شیمیایی9126824656خانم غفوریآقای سرتیپیقزوین78
ایده و پیشنهادی در پروسه تولید ایجاد شود که در وقت صرفه جویی و با تبادل محصوالت - 

.شیمیایی نوعی محصول جدید تولید کرده که هم اشتغال زایی داشته باشد ،  هم درآمد زایی 

تجهیزات پزشکی9126824656خانم غفوریخانم غفوریقزوین79

الکتروپولیش مات روی استیل،  تولید روکش آنتی استاتیک برای تشک تخت ،تهیه و تولید 

الکتروموتور  

سلولزی9126824656خانم غفوریامیرحسین عابدکریمیقزوین80
 درجه ذوب می شود و نیاز 110الیاف بایکو که الیاف پلی استر دستکاری شده می باشد و در دمای 

چین و کره وارد می شود- به تولید در داخل دارد که هم اکنون از کشورهای تایوان
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سلولزی9126824656خانم غفوریامیرحسین عابدکریمیقزوین81
عدم تولید رزین فنولیک با خاصیت کند سوز کنندگی و مجبور به واردات از کشور ایتالیا، عدم 

(پلی اتیلن)درجه سانتیگراد برای جز اول110با دمای ذوب  (بایکو)تولید الیاف دو جزیی 

pغذایی9126824656خانم غفوریخانم غفوریقزوین82 ro d u c tio n  lin e  a n d  m a c h in a ry

غذایی9366699987مهدی مرادیمهدی مرادیقم83

ها و ها، آزمایشگاهضد عفونی کننده بر پایه آب و گیاهی برای مراکز حساس از جمله بیمارستان

 3 الی 2ماندگار )های موجود در بازار با ماندگاری طوالنی مدت نسبت به ضد عفونی کننده.. 

(هفته

 سال3دست یابی به فرموالسیون محلول جدید جهت آبکاری زیورآالت نقره با ماندگاری حداقل فلزی9366699987مهدی مرادیمهدی مرادیقم84

سلولزی9366699987مهدی مرادیمهدی مرادیقم85
محلول یا ایجاد تغییراتی در خمیر کاغذ است که موجب گردد کارتن رطوبت را به طور کامل جذب 

.نکند یا دیرتر جذب کند

سلولزی9366699987مهدی مرادیمهدی مرادیقم86
تهیه محلول که موجب گردد کاغذ در مقابل حریق مقاوم گردد و به سرعت آتش نگیرد و قیمت 

.نهایی کاغذ و کارتن آغشته شده به این محلول مقرون به صرفه باشد

سلولزی9366699987مهدی مرادیمهدی مرادیقم87

یکی از پایدار کننده های که در محلول های ضد عفونی کننده و وی آی پی مورد استفاده قرار می 

گیرد، ماده سنتزی دی پی کلونیک اسید است  که به در حال حاضر به صورت وارداتی در اختیار 

شرکت های داخلی قرار میگیرد

افزایش کیفیت سیم تولیدی و کاهش ضایعاتبرق و الکترونیک9182873507شیوا امینیعطااله حسن زادهکردستان88

روکش کردن قاب تلفن همراه به طوریکه تمامی قسمتهای آن روکش شودسلولزی9182873507شیوا امینیساالر مرادیکردستان89

پایین بودن تکنولوژی ماشین پرس اتمی چرمسلولزی9182873507شیوا امینیساالر مرادیکردستان90
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کشاورزی9128499488آقای نعمت اسماعیلیآقای هرمزد نقویکرمان91
 گرم سرعت 1 گرم را نیاز دارد که دقت دستگاه درحد 20پر کن نیمه اتوماتیک کود کیسه ای با وزن 

 واحد در ساعت300تولید 

تبدیل فرآیند مکانیزه به جای ترکیب دستیکشاورزی9128499488آقای نعمت اسماعیلیآقای هرمزد نقویکرمان92

دستگاه  پرکن نیمه اتوماتیک ماست دبه ایغذایی9128499488آقای نعمت اسماعیلیآقای مجتبی هاتفی فرکرمان93

یکنواخت سازی خمیرخروجی از هدباکسسلولزی9128499488آقای نعمت اسماعیلیآقای بسطامیکرمان94

کاهش آالیندگی کوره بازیافت آلومینیومفلزی9128499488آقای نعمت اسماعیلیآقای علی احسانکرمان95

فلزی9107811244احسان داهیعلی اکبر امیریکرمانشاه96
شناسایی  ورفع مجموعه علل های ایجاد تاول در ظروف آلومینیومی  بعد از قالب گیری طی 

فرآیند دایکست

تکنولوژی تولید دستگاه لیزر برش فلزاتشیمیایی9107811244احسان داهیحمیدرضا کوهیکرمانشاه97

تولید گرانول پلی استونشیمیایی9107811244احسان داهیشجاع الدین فرخیانکرمانشاه98

تکنولوژی تبدیل مستقیم چغندر قند به شکر سفیدغذایی9107811244احسان داهیسجاد رحیمیکرمانشاه99

100
کهکیلویه و 

بویراحمد
و بادکن بوسیله یک ماشین و بصورت پیوسته (از گرانول)فعالیت های تولید پری پتغذایی9170980256رهام یزدان پناهرهام یزدان پناه
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گلستان101
شرکت بهبود پژوهان 

سبز
غذایی9124241833بهرام قدیری

 ارتقاء کیفیت وجلوگیری از افت شدید رطوبت در مرحله خنک سازی مواد اولیه  در کارخانجات 

خوراک دام وطیور

گلستان102
شرکت بهبود پژوهان 

سبز
فناوری امکان مانیتورینگ خودکار پارامترهای کیفی در خط تولید فراورده کودی خون دامشیمیایی9124241833بهرام قدیری

گلستان103
شرکت بهبود پژوهان 

سبز
ارتقاءفناوری در بازیافت خون حاصل از کشتارگاههای دامیشیمیایی9124241833بهرام قدیری

گلستان104
شرکت بهبود پژوهان 

سبز
تولید روغن ترانسفورماتور در سیستم های الکتریکیشیمیایی9124241833بهرام قدیری

غذایی9113310114علی شهابیمحمد پیشکیگیالن105
دلیل الحاق وسیله ای به منظور توسعه دستگاه تراف سنتی مد نظر است که مشکالت مخلوط کردن 

را رفع نماید

غذایی9113310114علی شهابییوسف فالحگیالن106
دستگاهی با عنوان تخمیر اتومات مورد نیاز است که فرایند اکسیده کردن را در تایم مشخصی 

صورت دهد و به صورت مکانیزه انجام دهد

فرموالسیون پودرهای استارتر کالچرهای لبنی تخمیریغذایی9163972461آزاده دولت شاهرضا سلگی کهریزیلرستان107

دانش فنی کنترل دقیق اکتیویته کربن و اتمسفر در کوره های عملیات حرارتیفلزی9163972461آزاده دولت شاهمحمدرضا شکرانیانلرستان108

لرستان109
  شهرام/حبيب اله جودكي  

جودكي محمد كاظم مرادي
ایجاد خاصیت خود ترمیم شوندگی  در آسفالت  با بهترین روش از لحاظ صرفه اقتصادیکانی غیرفلزی9163972461آزاده دولت شاه

تکنولوژی سیستم بهینه سازی و مدیریت هوشمند مصرف برق کارخانه لبنیاتغذایی9163972461آزاده دولت شاهرضا سلگی کهریزیلرستان110



استانرديف
نام شركت كننده در 

رويداد
تلفن تماسنام مشاور

رشته صنعت حوزه 

فعاليت
عنوان نياز فناورانه

1398آذرماه - فهرست نيازهاي فناورانه شناسايي شده و آماده حضور در رويداد استان البرز 

بسته بندی محصوالت غذایی در پاکت دوی پک دربدارغذایی9111104401محسن طالبی شلیمکیمحمد حسین بخشندهمازندران111

تکنولوژی پنل مستقیم دستگاه نساجیسلولزی9111104401محسن طالبی شلیمکیمحمد حسین راعیمازندران112

کاهش وزن آجرکانی غیرفلزی9111104401محسن طالبی شلیمکیطالب خواجیانمازندران113

کاهش وزن لولهشیمیایی9111104401محسن طالبی شلیمکیمدانلومازندران114

افزایش پایداری حرارتیشیمیایی9111104401محسن طالبی شلیمکیمهدی محمدیمازندران115

آقای رجبیمرکزی116
شرکت حامیان کاوشگر 

مانا
اسید شویی قطعات فلزی با روش و مواد شیمیایی جدید متناسب با نوع قطعاتشیمیایی9181622931

آقای قربانیمرکزی117
شرکت حامیان کاوشگر 

مانا
عایق فوق حرارت نانوشیمیایی9181622931

تولید گاردان کامپوزیتیشیمیایی9369226393غالمرضا حیدریغالمرضا حیدریمرکزی118

شیشه های خود تمیز شونده با قابلیت ماندگاری باالشیمیایی9369226393غالمرضا حیدریآقای قربانیمرکزی119

شیشه های هوشمند با قابلیت بهینه سازی مصرف انرژیشیمیایی9369226393غالمرضا حیدریآقای قربانیمرکزی120
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شیشه های مقاوم به حرارت مورد کاربرد در دربهای ضد حریقشیمیایی9369226393غالمرضا حیدریآقای قربانیمرکزی121

طراحی و تولید مدار قدرت و نرمال اینداکشنبرق و الکترونیک9369226393غالمرضا حیدریغالمرضا حیدریمرکزی122

برق و الکترونیک9369226393غالمرضا حیدریمنصور عالیمرکزی123
 درجه سانتی گراد مورد استفاده در فرآیند رول گرم ورق های 700رنگ مقاوم به حرارت تا 

فوالدی

 درجه1200عایق های حرارتی مورد استفاده در سازه های صنعتی با مقاومت حرارتی تا برق و الکترونیک9369226393غالمرضا حیدریمنصور عالیمرکزی124

دانش فنی تولید ایزوگامی که برای ضد آب نمودن دیواره ها کاربرد داشته باشدفلزی9178408914صادق مزیدی مرادیعنایت اهلل کولی وندهرمزگان125

تکنولوژِی چسب لقمه های سابنده با ساختار االستیک و نفوذ باال و پخت لقمه هاکانی غیرفلزی9178408914صادق مزیدی مرادیمحسن شوقیهرمزگان126

دستیابی به تکنولوژی هیدرولیک برش و الوار ویژه تنه های نخلسلولزی9178408914صادق مزیدی مرادینادر کمالیهرمزگان127

فناوری اتوماتیک تولید صفحه ها و مته های الکتروبریزکانی غیرفلزی9178408914صادق مزیدی مرادیمحسن شوقیهرمزگان128

فناوری مورد نیاز برای کنسرو خرما همراه با دانه های روغنی غذاییغذایی9178408914صادق مزیدی مرادییعقوب رهبری سکلهرمزگان129

دستیابی به روشی کم هزینه و باالترین بهره وری از گوشت تیره ماهیغذایی9178408914صادق مزیدی مرادیسمیرا هاشمیهرمزگان130
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تبدیل محصول میکروسیلیس به انواع محصوالت از جمله کاربید سیلیسیومکانی غیرفلزی9186731844مجید شعبانی رادمجید شعبانی رادهمدان131

تبدیل محصول میکروسیلیس به انواع محصوالت از جمله سیلیکاژلکانی غیرفلزی9186731844مجید شعبانی رادمجید شعبانی رادهمدان132

سلولزی9186731844شرکت فراز ماهان سیناساسان شهبازیهمدان133
طراحی فرایندی است که در مراحل دباغی اضافه نمود و بکمک آن بتوان چرم ضد آب و ضد لکه 

تولید نمود

سلولزی9186731844شرکت فراز ماهان سیناساسان شهبازیهمدان134
ماده ای بی خطر به همراه فرایند استفاده از آن به منظور جایگزینی کروم در فرایند دباغی چرم 

.معرفی گردد

تولید آجر سیلیسیشیمیایی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد135

تولید ماده جایگزین پلی وینیل الکل با کیفیت باال و قیمت مناسبسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد136

تولید تسمه راپیر که وارداتی می باشدسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد137

سلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد138

سیستم تصفیه پسآب نیاز دارد تا آب را به گونه ای تصفیه نماید تا پارامترهای مورد تایید محیط 

  و همچنین سختی آب مورد نیاز جهت استفاده مجدد در چرخه تولید را Cod , Bodزیست نظیر 

.داشته باشد

خرید ماشین آالتسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد139

تولید تسمه راپیر که وارداتی می باشدسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد140
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تهیه رنگ با کیفیتسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد141

تهیه قطعه فیبر در دستگاه ژاکاردسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد142

تولید قطعه کاتس در صنعت نساجی که وارداتی می باشدسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد143

روش رنگرزی نخ به صورت کالفسلولزی9132561877راهکار تجارت پویا سورناالهام شکارییزد144


